
                              Ηράκλειο    17/12 /2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα: Απολύμανση – Μυοκτονία , Απεντόμωση και προμήθεια δολωµατικών 
Σταθμών Μυοκτονίας εξωτερικού χώρου για  την καταπολέμηση  τρωκτικών             
στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την 
«Απολύμανση, Απεντόμωση  & Μυοκτονία των παιδικών σταθμών του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ» όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  23/12/2014  και  ώρα 12:00 
στην γραμματεία διοίκησης  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  και με την ένδειξη «Απολύμανση, 
Απεντόμωση  & Μυοκτονία ». 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται 
ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του 
καταστήματος.  
 
Επίσης στο φάκελο θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται ,α) υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 
Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος για την συγγραφή 
υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης και β)ενημερωτικό φυλλάδιο 
προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν  με  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  τους και τις 
σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  
Με εκτίμηση, 

 
 

Γεώργιος Βουρεξάκης  
Πρόεδρος του  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 



 

                              Ηράκλειο    17/12 /2014 

                                                                                Αρ.πρωτ.:3938 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΚΑ: 10-6274.001 «Δαπάνες καθαρισμού απολυμάνσεις» 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  21 220,00 4.620,00 

2  ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ                              
(όπως στις  τεχνικές προδιαγραφές) 40 6,00 240,00 

   ΚΑΘ.ΑΞΙΑ 4.860,00 
   ΦΠΑ 23% 1.117,80 
   ΣΥΝΟΛΟ 5.977,80 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

                   ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                               Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

          ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

 



 

 

                              Ηράκλειο    17/12 /2014 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης: 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε την διαδικασία της 
ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όπως 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Α. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: 

ΕΡΓΟ: Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση για 21 παιδικούς σταθμούς  του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από 
συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , όπως αναφέρεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
Περιγραφή Εργασιών : 
        Ψεκασμός  για απολύμανση και μυοκτονία για την αντιμετώπιση βαδιστικών 
εντόμων και τρωκτικών,  στα σημεία συνάθροισης  ,στο  αποχετευτικό δίκτυο και στα 
φρεάτια, κάτω από ράφια, στις αποθήκες- λεβητοστάσια,  κουζίνες ,στα μπάνια και  
στο χώρο των αιθουσών και στους εξωτερικούς χώρους. 
         Επίσης θα πρέπει να γίνει ανανέωση  δολωμάτων στους ήδη εγκατεστημένους  
δολωματικούς σταθμούς ,καθώς επίσης  και  η τοποθέτηση των νέων στους 
παιδικούς  σταθμούς των Δαφνών και του ΙΒ΄ και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. Κάθε 
Δ. σταθμός θα δολώνεται  με δυο κηρώδη τεμάχια των 20gr  τουλάχιστον έκαστος, 
με δυνατότητα επαναδόλωσης. 
Θα πραγματοποιηθούν 3 ψεκασμοί ανά Παιδικό σταθμό σε περίοδο διακοπών και   
 στους 21 Παιδικούς  Σταθμούς του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα  η πρώτη 
εφαρμογή θα γίνει στις διακοπές των Χριστουγέννων  ,η δεύτερη το Πάσχα και η Τρίτη 
τον Αύγουστο πάντα σε συνεννόηση με τον οργανισμό. 
 



 

Ο  ανάδοχος θα πρέπει να : 

α) Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και να είναι σε ισχύ σε όλο το  χρονικό διάστημα των εργασιών 
καθώς επίσης να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000  . 
β) Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν έγκριση από το Υπουργείο 
Γεωργίας, ως ΄΄προϊόντα δημόσιας υγείας΄΄, να είναι άοσμά, κατάλληλα για χρήση σε 
εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο.Τα 
απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν ευρύ φάσμα δράσης. 
Βακτηριοκτόνα , Μυκητοκτόνα , Ιοκτόνα. 
γ) Προσκομίσει θεωρημένα αντίγραφα πτυχίων Υπεύθυνων επιστημόνων (κατά 
περίπτωση) ( Γεωπόνου , Χημικού , Χημικού Μηχανικού, Κτηνίατρου, Ιατρού, 
Φαρμακοποιού, Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής,Τεχνολόγου 
Γεωπονίας Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας,  Επόπτη  ∆ηµόσιας 
Υγείας ). 
δ)Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι: 
α)Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν προκαλεί φθορά ή 
ζημιά σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους. β) ότι σε περίπτωση 
που αποδεδειγμένα προκληθεί σωματική ή υλική βλάβη  από την εφαρμογή των 
προϊόντων ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση  και την 
κάλυψη των ζημιών.(κατατίθεται μαζί με την προσφορά). 
ε) Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία Υπεύθυνου Επιστήμονα του  αναδόχου. 
Με τουλάχιστον µία από τις ειδικότητες που περιγράφονται παραπάνω και ο οποίος 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα παρευρίσκεται και επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρμογής.  
 

 

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Οι ∆ολωµατικοί Σταθµοί Μυοκτονίας για την καταπολέμηση των τρωκτικών,  
εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι: 
-µε σύστημα Ασφαλείας µη προσπελάσιμοι από κανέναν εκτός από το εξειδικευμένο 
προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. 
-Υλικό κατασκευής σταθμού: σκληρό πλαστικό ανθεκτικό σε εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες.  
-Κάθε Δ. σταθμός θα είναι δολωμένος με δυο κηρώδη τεμάχια των 20gr  τουλάχιστον 
έκαστος με δυνατότητα επαναδόλωσης. 
-Οι ∆ολωµατικοί Σταθµοί Μυοκτονίας που θα προτείνετε θα πρέπει να έχουν 
πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
-Κατά την συµµετοχή σας υποχρεούστε µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής, να 
προσκοµίσετε δείγµα του δολωµατικού σταθµού που προτείνετε ,µαζί µε το 
πιστοποιητικό του το οποίο θα αποδεικνύει την πιστοποίηση του καθώς και ότι άλλο 
έντυπο, προσπέκτους κλπ., προκειµένου να εκτιµηθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 
 



Υποχρεώσεις αναδόχου: 
- ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να συντηρεί τις ειδικές σηµάνσεις σε 
κάθε δολωµατικό σταθµό, που θα δηλώνει (σηματοδοτεί)  και προειδοποιεί για την 
ύπαρξη τους και θα αποτρέπει µη ειδικούς να πλησιάζουν τους σταθµούς. 
- Να αναλάβει να εγκαταστήσει ( βιδώσει ) τους δολωµατικούς σταθμούς μυοκτονίας 
στα σημεία τοποθέτησης τους. 
-Να δεσμεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να είναι εντός                        
15 ημερολογιακών ημερών μετά την ανάθεση που αφορά η προσφορά. 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

 

1)Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό Απολύµανσης –
Μυοκτονίας Απεντόµωσης των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία. 
Ανά εφαρµογή , τις δραστικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτα 
τους, διάρκειας 3 µηνών έκαστο για 1 έτος . 
2)Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ή εποχιακής έξαρσης φαινομένων , που 
καλύπτονται από την σύβαση, ( Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση ) ανάμεσα 
σε εφαρμογές, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει, µε δικά της έξοδα, την επιπλέον 
επέμβαση για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. 
3)Ο προμηθευτής οφείλει να δημιουργήσει φάκελο ελέγχου για κάθε παιδικό σταθμό 
που θα φυλάσσεται εντός του παιδικού. Ο φάκελος θα περιέχει  πλήρη στοιχεία  , 
Άδεια –Εγκρίσεις σκευασμάτων  που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε εφαρμογή καθώς 
και όλα τα πιστοποιητικά εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

                   ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                               Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

          ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
 
 
 
 



 

                                Ηράκλειο 17/12/14 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: 
Γενικά 
Αντικείµενο της ενέργειας είναι η απολύµανση – µυοκτονία και απεντόµωση και 
προµήθεια δολωµατικών Σταθµών Μυοκτονίας  εξωτερικού χώρου για 
την καταπολέμηση τρωκτικών στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.  
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, 
του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του 
κανονισµού προµηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση 
σύμφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980 και τον κανονισµό 
προµηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου 
τιµολογίου προσφοράς ενώ η προμήθεια δεν κατακερματίζεται. 
Άρθρο 4ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές προδιαγραφές (όπως στην µελέτη) 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός (όπως στην µελέτη) 
Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά συµµετοχής: 
Ο ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ τα παρακάτω µέσα σε φάκελο: 
Α. Πρωτότυπη προσφορά  που θα είναι, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη µέσα σε 
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της ανάθεσης  
και το όνοµα του Προµηθευτή με πλήρη στοιχεία( δ/νση ,τηλ. Κλπ.). 
Β. Επίσης ο ενδιαφερόµενος θα τοποθετήσει προσπέκτους των προσφερόμενων 
δολωματικών  σταθµών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών καθώς και τις σχετικές 
εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς. Γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες ή 
εκτυπώσεις από ιστοσελίδες µόνο αν αυτές έχουν σφραγισθεί (σφραγίδα εταιρείας) 
από τον ενδιαφερόμενο και περιέχουν λεπτοµερή τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα 
τοποθετήσει επίσης και φυλλάδια για  τα προϊόντα ψεκασμού της απολύμανσης 



μαζί με τα ανάλογα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα φυλλάδια (προσπέκτους) θα 
πρέπει να είναι στα ελληνικά). 
Γ. Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
(επισυναπτόµενη) του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι 
είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 
ενδεικτικό, προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί µε τους όρους της 
µελέτης¨. Και μια δεύτερη Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι. 
α)Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν προκαλεί φθορά ή ζημιά 
σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους. β) ότι σε περίπτωση που 
αποδεδειγμένα προκληθεί σωματική ή υλική βλάβη  από την εφαρμογή των 
προϊόντων ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση  και την 
κάλυψη των ζημιών. 
Άρθρο 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών: 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση θα γίνει από την τριμελή επιτροπή εκπόνησης προμήθειών και διαγωνισμών 
του ΔΟΠΑΦΜΑΗ στις 23/12/2014 ώρα 14:00 στα γραφεία διοίκησης  του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ , τηλ: 2810 300100, Παπαδοπούλου 4 (περιοχή Χανιόπρτα). 
Άρθρο 7ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά σε χώρο που θα 
υποδείξει  ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  , ενώ η πληρωμή κάθε προβλεπόμενης ενέργειας θα 
γίνεται εντός δυο μηνών μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 
Άρθρο 8ο 
Καλή εκτέλεση των εργασιών  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης  θα γίνεται από τριμελή επιτροπή του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  
Άρθρο 9ο 
Τρόπος πληρωμής 
 Η πληρωμή θα γίνει σταδιακά  σε τρείς δόσεις . Η πρώτη πληρωμή θα αφορά την 
πρώτη εφαρμογή και την παράδοση των δολωματικών σταθμών. Η εξόφληση θα γίνει 
εντός δύο μηνών από την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού (τιμολογίου).  
Άρθρο 10ο 
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της εν λόγω ανάθεσης . 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

                   ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                               Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

        

            ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 


